
Uchwała Nr 1908/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Kowalskiej Dyrektorowi 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Kowalskiej Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu do podpisania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu                

pn. „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”                        

na podstawie konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”, edycja 2016 w ramach Priorytetu I Rozwój działań profilaktycznych 

mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy                         

w rodzinie, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1908/2016  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 roku 

  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Kowalskiej Dyrektorowi 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

 

Projekt pn. „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” 

ma na celu rozwój działań profilaktycznych  służących podniesieniu świadomości społecznej 

na temat zjawiska przemocy w rodzinie w Wielkopolsce. Projekt jest zgodny z Priorytetem II 

Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie Wielkopolskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz odpowiedzią na rekomendacje   

wypracowane w ramach Programu.  

 

Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Przewidywany 

czas trwania projektu to lipiec – grudzień 2016 rok. Zakres planowanych działań w ramach 

projektu obejmować będzie m.in. lokalne kampanie społeczne, warsztaty, spotkania. Projekt 

realizowany będzie w pięciu subregionach Wielkopolski.  

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach projektu oraz 

realizacji projektu. 

 

Uchwała wywołuje konsekwencje finansowe w bieżącym roku budżetowym.  

W przypadku akceptacji wniosku ww. projektu konkursowego i przyjęcia go do realizacji, 

konieczne będzie utworzenie odrębnego planu finansowego, poniesienie kosztów wkładu 

własnego i umieszczenie go w planie wydatków budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu oraz w wieloletniej prognozie finansowej na  rok 2016. 

   



Przewidywany budżet projektu to 120 000,00 zł., z czego planowana kwota dotacji wyniesie 

96 000,00 zł. Wymagany jest wkład własny Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20 % 

wartości projektu – 24 000,00 zł.    

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 

 


